دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
سواالت

درش  : 1چگىيه از ایى دوره آهىزشی استفاده کًین ؟
1-1

:چشا هی خىاهیذ کتاب همذط سا بخىايیذ ؟

2-1

چه صهاو هایی بایذ کتاب همذط سا هغالؼه کًیذ؟
الف:هش سوص
ب:هفته ای یکباس
ج:هاهی یک باس
د:چًذ باس دس عال
ً
ه:دیگش (لغفا هؾخـ کًیذ)

3-1

لبل اص ؽشوع هش دسط چه بایذ بکًین ؟

4-1

دس هضاهیش،باب،119آیه 105يىیغًذه هی گىیذ که کالم خذا يىسی بشای پاهایؼ اعت به يظش ؽما ایى به چه هؼًاعت؟

درش :2کریستادلفیى ها چه کسايی هستًد؟
1-2

کلمه اکلژیا به چه هؼًاعت ؟

2-2

چشا بایذ صيذگی پاک و فادق داؽته باؽین؟

3-2

تًها کؾیؼ ایمايذاساو والؼی کیغت ؟

4-2

هغیر چگىيه ػؾك بضسگ خىد سا يؾاو داد (یىزًا،باب،15آیات  13تا  14که دس دسط هن بیاو ؽذه سا ببیًیذ)

درش  :3کتاب هقدش راهًمای ها
 1-3کتاب همذط چگىيه با کتاب های دیگش هتفاوت اعت ؟
 2-3چه کلمه ای بشای تىفیف سوؽی که خذا يىیغًذگاو کتاب همذط سا ساهًمایی کشد به کاس بشده ؽذه اعت؟
 3-3هضاهیش،باب 22چگىيه به ؽما کمک هی کًذ که باوس کًین کتاب همذط تىعظ خذا يىؽته ؽذه اعت؟
 4-3کذام آیات يؾاو هیذهًذ که ػیغی هغیر ایماو داؽت که خذا آدم و زىا سا خلك کشده اعت؟
 5-3آیا تًها ساه لابل اػتماد دس هىسد یادگیشی خذا و اهذافؼ هغالؼه کتاب همذط اعت؟
 6-3کتیبه های دسیای عیاه به ها چه چیض هایی سا يؾاو هی دهذ؟
 7-3کتاب همذط چًذ عال عىل کؾیذ تا يىؽته ؽىد؟
 8-3هغالؼه هش سوصه و همشاه با دػای کالم خذا چه کاسی بشای ها ايدام هی دهذ ؟
 9-3دوم تیمىتاوط ،باب،3آیات  16تا  17دس هىسد سوػ های اعتفاده کشدو اص هضایای کتاب همذط به ها چه هی گىیذ؟

درش  : 4ايجیل
 1-4الف  .کلمه ايدیل به چه هؼًاعت ؟
 1-4ب .چگىيه بشای ها خبش خىػ اعت ؟
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 2-4الف  .به ابشاهین وػذه چه چیضی تا ابذ داده ؽذ؟
 2-4ب .ابشاهین اکًىو هشده اعت ،چگىيه هی تىايذ ایى وػذه سا دسیافت کًذ و هًگام باصگؾت ػیغی هغیر بخؾی اص پادؽاهی خذا باؽذ؟
 3-4زذالل چهاس چیضی سا که دس هىسد ػیغی هغیر هیذايیذ سا بًىیغیذ.
 4-4ديیا چگىيه بؼذ اص باصگؾت ػیغی هغیر و بشلشاسی پادؽاهی خذا بش آو تغییش خىاهذ کشد؟ هثال بضيیذ.
 5-4چشا بایذ تىبه کًین؟

درش  : 5خدا و خلقت
 1-5صيذگی بش سوی صهیى چگىيه آغاص ؽذ؟
 5 2-5چیضی که دس هىسد خذا هی دايیذ بگىیذ؟
 3-5به يظش ؽما چشا صو و هشد خلك ؽذه ايذ؟
 4-5آیا پشعتؼ چیض هایی که خذا عاخته اعت دسعت اعت؟
5-5زضلیال،باب،14آیات  3تا 5به ها چه هی گىیذ؟
 6-5الف .اهشوصه هشدم چه بت هایی سا هی پشعتًذ؟
 6-5ب .کذاهیک اص آيها ؽما سا وعىعه هی کًذ؟
 7-5آیا بایذ تکاهل سا باوس کًین ؟ (که صيذگی به خىدی خىد سؽذ کشده اعت)
 8-5الف .پیذایؼ ،باب،1آیه 31دس هىسد هش چیضی که خذا عاخته اعت چه هی گىیذ؟
 8-5ب .خذا چگىيه هغمئى هی ؽىد که ايغاو ها به تخشیب ديیا تا به ابذ اداهه يمی دهًذ؟ (اػمال،باب،17آیه)31

درش  : 6خدا جهاو را دوست هی داشت
 1-6فسیر یا غلظ بىدو خمالت صیش سا هؾخـ کًیذ:
 -1ها همه گًاه کاسین
 -2ایماو یؼًی باوس
 -3آدم چىو گًاه کشد هشد
 -4آدم پظ اص هشگؼ به بهؾت سفت
 -5هغیر تًها کغی اعت که هشگض گًاه يکشد
ً
 -6هشداو و صياو راتا خىب هغتًذ و تًها يیاص داسيذ که بهتش ؽىيذ
 -7هشداو و صياو گن ؽذه ايذ و بایذ پیذا ؽذه و يدات یابًذ
 -8افشادی که دسعت صيذگی هی کًًذ هی تىايًذ سعتگاسی خذا سا دسیافت کًًذ
 -9ها همه هی هیشین چىو بخؾی اص خايىاده آدم هغتین
 2-6چشا همه ها الیك هشگ هغتین؟
 3-6ػیغی هغیر بشای پاک ؽذو گًاهايماو چه کشد؟
 4-6اسهیا،باب،17آیه 9دس هىسد رات ايغايی ها چه گفت؟
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 5-6چگىيه هی تىايین بخؾی اص خايىاده خذا ؽىین؟
 6-6ایماو به هغیر یؼًی چه؟
 7-6اؽؼیا،باب 53هشگ و سيح هغیر سا تىضیر هی دهذ:
 -1عه چیض دس هىسد ػیغی هغیر سا بگىییذ؟
 -2دو هىسدی که دسباسه ها هی گىیذ سا بگىییذ؟
 -3به يظش ؽما چه ولت يىؽته ؽذه اعت؟

درش  :7بازگشت عیسی هسیخ به زهیى
 1-7دس سوص عىم هشگؼ چه اتفالی بشای ػیغی هغیر افتاد؟
 2-7دس هًگام فؼىد ػیغی هغیر به آعماو فشؽته ها چه گفتًذ؟
ً
 3-7تمشیبا چًذ عال پیؼ ػیغی هغیر به آعماو بشده ؽذ؟
 4-7آیه ای بیاوسیذ که يؾاو دهذ ایمايذاساو والؼی صهاو باصگؾت ػیغی هغیر اص هشگ بشخیضايذه هی ؽىيذ؟
 5-7زذالل دو ساهی که هی تىاو اص عشیك آو بشای آهذو ػیغی هغیر آهاده ؽذ سا بًىیغیذ؟
 6-7الف .آیا صهايی که هغیر باصهیگشدد یهىدیاو هتىخه گًاه اهت خىد دس به فلیب کؾیذو او هی ؽىيذ؟
 6-7ب .آیا یهىدیاو هتىخه هی ؽىيذ که او پادؽاه وػذه داده ؽذه آيهاعت؟
دسط  : 8يؾايه های باصگؾت ػیغی هغیر
 1-8ػیغی هغیر پادؽاهی خذا سا اص کدا بشلشاس هی کًذ؟
 2-8به يظش ؽما ههمتشیى يؾايه يضدیک بىدو باصگؾت ػیغی هغیر به صهیى کذام اعت؟ دلیل خىاب خىد سا هن تىضیر دهیذ.
 3-8کذام لغمت اص کتاب که دس دسط آهذه خمالت صیش سا يؾاو هی دهذ ؟
 -1یهىدیاو به عشصهیى خىد باصخىاهًذ گؾت
 -2صهايی هی آیذ (همايًذ صهاو ها) که اکثش هشدم به آهىصه های کتاب همذط گىػ يمی دهًذ.
 -3تًها خذا صهاو دلیك باصگؾت ػیغی هغیر سا هی دايذ.
 4-8لىلا،باب،12آیه 40دس هىسد چه چیضی به ها هؾذاس هی دهذ ؟
 5-8پایًخت اعشائیل کداعت ؟
 6-8غیش یهىدیاو چه کغايی هغتًذ ؟
 7-8الف .کلمه کتاب همذعی آصهًذی به چه هؼًاعت؟
 7-8ب .هشدم اهشوصه چگىيه هی تىايًذ آصهًذ باؽًذ؟
 8-8پىلظ دس هىسد چگىيه هشدهايی دس سوص های آخش عخى هی گىیذ؟

درش  : 9پادشاهی تى بیاید
 1-9خذاويذ دس گزؽته بش سوی صهیى پادؽاهی داؽت
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الف :پادؽاهی کدا بىد؟
ب :پادؽاه والؼی آو که لىايیى سا هؾخـ هی کشد که بىد؟
 2-9خذاويذ دس آیًذه يیض پادؽاهی خىاهذ داؽت
-1

کدا خىاهذ بىد؟

 -2پادؽاه آو چه کغی خىاهذ بىد؟
 -3پایتخت آو کدا خىاهذ بىد؟
 -4چه صهايی خىاهذ بىد؟
 3-9دػایی که هغیر به ؽاگشدايؼ آهىخت هی گىیذ "اساده تى کشده ؽىد"
 -1به يظش ؽما هًظىس اص اساده خذا چیغت؟
 -2چگىيه هی تىايین اساده خذا سا دس صيذگی خىد اخشا کًین ؟
 4-9کىه فهیىو کداعت؟
 5-9اول تىاسیخ،باب،29آیه 23هی گىیذ که علیماو بش تخت پادؽاهی يؾغت .چشا تخت پادؽاهی ياهیذه ؽذه اعت؟

درش  :11يظر خدا در هىرد تاریخ
 1-10اعاهی اؽخاؿ هىسد يظش سا بًىیغیذ:
 -1چىو اص خذا اعاػت کشد اص غشق ؽذو يدات پیذا کشد
 -2هشدم اعشائیل سا اص هقش خىاسج کشد
 -3یک کؾىس به اعن او ياهیذه ؽذ
 -4اولیى پادؽاه صهیًی اعشائیل بىد
 -5پادؽاه بابل و کغی که دس هىسد آیًذه خهاو خىاب دیذ
 -6خايه و کؾىس خىد سا تشک کشد چىو خذا اص او خىاعته بىد
 -7بالفافله بؼذ اص زکمشايی او پادؽاهی اعشائیل به دو لغمت تمغین ؽذ.
 -8اولیى هشدی که اص خذا عشپیچی کشد
 -9او به ػًىاو هشدی ؽًاخته ؽذ که للبؼ با خذا بىد
 2-10يبىکذ يقش تمثالی دس خىاب دیذ:
 -1کذام لغمت به صهاو ها اؽاسه داسد
 -2چشا تفغیش خىبی اص صهاو هاعت؟
 -3تمثال با عًگی يابىد ؽذ ایى به چه هؼًاعت؟
 -4عًگ سؽذ کشده و تمام خهاو سا گشفت ایى يؾاو دهًذه چه چیضی اعت؟

درش : 11پادشاهی خدا،صلخ و سالهتی بر زهیى
 1-11الف  .فًاپزیشی به چه هؼًاعت ؟
 1-11ب .چه کغايی فًاپزیش هی ؽىيذ؟
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 1-11ج .دس پادؽاهی آیًذه آیا هشدم بش صهیى صيذگی هی کًًذ و یا دس بهؾت؟
 2-11هضاسه صهاو ؽگفت ايگیضی خىاهذ بىد ،اها تىضیر دهیذ که چشا کاهل يخىاهذ بىد
 3-11صهاو باصگؾت ػیغی هغیر به ػًىاو پادؽاه چه کغايی بش سوی صهیى صيذگی خىاهًذ کشد .به خمالت صیش با بله یا خیش پاعخ دهیذ:
 -1تًها ایمايذاساو غیش یهىدی
 -2تًها یهىدیاو
ً
 -3کغايی که بؼذا هی هیشيذ
 -4ایمايذاسايی اص تمام اهت ها که خاودايه ؽذه ايذ
 -5تًها کغايی که هًگام باصگؾت هغیر صيذه هغتًذ.
 4-11صيذگی دس پادؽاهی خذا بش سوی صهیى چگىيه خىاهذ بىد ؟ (بشای کمک هی تىايیذ اص هضاهیش ،باب 72و اؽؼیا،باب 35اعتفاده کًیذ)
 5-11ایمايذاساو والؼی خاودايه ؽذه ايذ و دس صهاو هضاس عال پادؽاهی هغیر بش سوی صهیى صيذگی هی کًًذ .آیه ای اص اؽؼیا،باب،65آیات  17تا  25بًىیغیذ که يؾاو دهذ
ايغاو های فايی يیض دس هضاسه بش سوی صهیى صيذگی هی کًًذ.

درش  :12وعده های خدا به ابراهین
 1-12ولتی آبشام که بؼذ ها ابشاهین ياهیذه ؽذ دس اوس صيذگی هی کشد خذا به او چه گفت ؟
 2-12الف  .خذا وػذه داد که فشصيذاو ابشاهین اهتی بضسگ خىاهًذ بىد  .ایى کذام اهت اعت؟
 2-12ب .اعن فشصيذ وػذه ابشاهین و عاسا که اص آو اهت پذیذ آهذ چه بىد؟
 3-12الف .کذام عشصهیى بشای همیؾه به ابشاهین وػذه داده ؽذ؟
3-12ب.آیا عشصهیى وػذه داده ؽذه به ابشاهین بش صهیى بىد یا آعماو؟
 3-12ج .آیه ای بی اوسیذ که يؾاو دهذ عشصهیى وػذه داده ؽذه هن بشای ابشاهین بىد و هن بشای فشصيذاو او
 3-12د .آیا ابشاهین عشصهیى وػذه سا دسیافت کشد؟
 3-12و .آیا خذا ػهذ خىد سا هی ؽکًذ؟
 3-12ی .ابشاهین چه صهايی عشصهیى وػذه داده ؽذه سا دسیافت خىاهذ کشد؟
 4-12الف.خذا به ابشاهین گفت که با اعساق چه کًذ ؟
 4-12ب .به يظش ؽما چشا خذا اص او خىاعت که چًیى کاسی کًذ؟
 4-12ج .اص سوػ بشخىسد ابشاهین چه چیضی هی آهىصین؟
 4-12د .به يظش ؽما چشا ابشاهین فکش هی کشد که خذا اعساق سا اص هشدگاو بشخىاهذ خیضايذ؟
 5-12اػمال ،باب،3آیه 25تا  28لغمتی اص عخًشايی پغشط بشای یهىدیاو اعت:
 -1ػهذ هایی که با ابشاهین بغته ؽذ و دس آیه  25يمل ؽذ سا بًىیغیذ
 -2يغلی خاؿ که با خىدػ بشکت هی آوسد چه کغی خىاهذ بىد ؟
 -3آو بشکت چیغت؟
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 -4چه ػباستی دس آیات يؾاو هیذهذ که ایى بشکت تًها بشای یهىدیاو يیغت؟
 6-12چگىيه هی تىايین دس وػذه های ابشاهین ؽشیک ؽىین؟

درش  : 13یهىدیاو در تاریخ قسمت اول
 1-13اص کذام ؽخقیت کتاب همذط  12لىم اعشائیل تؾکیل هی گشدد؟
 2-13بشادساو یىعف با او چه کشديذ و چشا؟
 3-13هىعی هشدی بىد که تىعظ خذا ايتخاب ؽذ تا هشدم اعشائیل سا اص هقش خاسج کًذ او چگىيه هشدی بىد؟ (اػمال،باب،12آیه 3سا ببیًیذ)
 4-13لىايیًی که خذا اص عشیك هىعی دس کىه عیًا بشای هشدم فشعتاد بشای همذط عاختى آيها بىد.
 -1چشا خذا بىدو اص دیگش اهت ها بشای آيها ههن بىد؟
 -2چشا خذا بىدو ایمايذاساو اص دیگش ايغاو های ديیا ههن اعت؟
 -3هثال هایی بشای ساه هایی که هغیسیاو هی تىايًذ خذا باؽًذ سا بًىیغیذ.
 5-13ؽًبه سوص عبت یهىدیاو بىد ههن اعت که یک سوص سا دس هفته بشای پشعتؼ خذا کًین .آیا آو سوص بایذ سوص عبت باؽذ؟
 6-13صهايی که اعشائیل خذا سا به ػًىاو پادؽاه يپزیشفت اولیى پادؽاه آياو که بىد؟
 7-13الف .چشا خذا اخاصه داد که هشدهايؼ به ػًىاو اعیش واسد عشصهیى های دیگش ؽىيذ؟
 7-13ب .هشدهاو یهىدا به چه عشصهیى هایی بشده ؽذيذ؟
 7-13ج .چه هذت دس آيدا هايذيذ؟
 7-13د .صهايی که به عشصهیى خىد باصگؾتًذ چه کشديذ؟
 8-13پظ اص  40عال بؼذ اص هشگ هغیر چه اتفالی بشای یهىدیاو افتاد ؟

درش  :14یهىدیاو در تار یخ قسمت دوم
 1-14پظ اص صهاو هغیر یهىدیاو بشای زذود  2000عال دس عشتاعش ديیا پشاکًذه ؽذيذ.
 -1کذام لغمت اص کتاب همذط يؾاو هی دهذ که آيها دس ایى صهاو دس ػزاب هغتًذ؟
 -2چشا یهىدیاو اؽتیاق صیادی بشای کؾىسی اص آو خىد داؽتًذ؟
 -3اکًىو دس کذام عشصهیى هغتمش هغتًذ؟
َ
 2-14خذول صیش سا کاهل کًیذ تا هؼًی پیؾگىیی وادی اعتخىاو های خؾک و َهث ِل دسخت صیتىو سا تىضیر دهیذ:
يؾايه

هؼايی

اعتخىاو های خؾک ؽذه پشاکًذه

اهت اعشائیل که بذوو اهیذ دس عشتاعش ديیا پشاکًذه ؽذيذ

اعتخىاو ها به هن هتقل ؽذه ابتذا اعکلت و بؼذ خغذی سا عاختًذ
تىلذ دوباسه هؼًىی اهت
دسخت صیتىو
اص بیى بشدو اعشائیلی هایی که به خذا اػتماد يذاسيذ
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ؽاخه های به دسخت وزؾی صیتىو پیىيذ صده هی ؽىد
بشخی اص ؽاخه های افلی يیض بشگشدايذه هی ؽىد

 3-14صکشیا باب ،12آیه  10دس هىسد اعشائیلی هایی که صهاو باصگؾت هغیر صيذه هغتًذ چه هی گىیذ؟
 4-14کذام آیات دس صکشیا،باب 14خمالت صیش سا يؾاو هی دهذ؟
 -1تماهی اهت ها به يبشد با اوسؽلین هی آیًذ
 -2خذا بشای اعشائیل هی خًگذ
 -3ػیغی هغیر به کىه صیتىو باص هیگشدد.
 -4افشادی که دس همابل اوسؽلین هی خًگًذ به ؽذت بیماس هی ؽىيذ
 -5افشاد بالی هايذه بشای پشعتؼ پادؽاه به اوسؽلین هی سويذ.

درش :15وعده های خدا به داود
 1-15الف .خذا به داود چه وػذه هایی داد؟
 1-15ب .فشصيذ داود علیماو پظ اص او زکمشايی کشد و بشای خذا خايه ای عاخت (هؼبذ) ،چگىيه هی دايین که وػذه های خذا به داود دس علیماو به زمیمت يپیىعت؟
 1-15ج  .دس وػذه خذا به داود فشصيذ خاؿ کیغت؟
 1-15ه  .ایى پغش بش تخت پادؽاهی داود زکمشايی خىاهذ کشد  .پادؽاهی داود کدا بىد؟
 1-15م .هشین باکشه اص يىادگاو داود پادؽاه بىد .دس لىلا،باب،1آیه 32خذا به او وػذه داد که چه چیضی به پغشػ بذهذ؟
 1-15د  .وػذه داده ؽذه دس لىلا،باب،1آیه  32چه صهايی به زمیمت خىاهذ پیىعت؟
 2-15دس اولیى آیه ػهذ خذیذ ػیغی هغیر به ػًىاو فشصيذ داود و فشصيذ ابشاهین هؼشفی ؽذه اعت چه هىاسد خافی دس استباط با ایى دو ؽخـ وخىد داسد ؟
 3-15الف .اکًىو داود کداعت؟
 3-15ب .هًگام باصگؾت ػیغی هغیر بشای داود چه اتفالی خىاهذ افتاد؟

درش  :16پدر و پسر
 1-16دسعتی و يا دسعتی خمالت صیش سا هؾخـ کًیذ
 -1هادس ػیغی هشین بىد
 -2پذس ػیغی یىعف بىد
 -3ػیغی لبل اص تىلذػ دس آعماو ها بىد
 -4خذا لبل اص پیذایؼ هی دايغت که هغیر سا هی فشعتذ
 -5هغیر لبل اص هشگؼ همايًذ ها راتی ايغايی داؽت
 -6هغیر دس کتاب همذط بًام خذای پغش خىايذه ؽذه اعت
خمالت غلظ سا به دسعتی باصيىیغی کًیذ
 2-16لبل اص هشگ هغیر دسخه اهمیت ایًگىيه بىد :
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خذا،فشؽته ها،هغیر،ايغاو،زیىاو
دسخه اهمیت سا بًىیغیذ.
-1

-3

-2

-4

-5

 3-16عه والؼیت که هضاهیش،باب،103آیات8و13و 14به ها دسهىسد خذا هی گىیذ سا بًىیغیذ.
 4-16هغیر دس یىزًا،باب،14آیه  28دس هىسد سابغه اػ با خذا چه هی گىیذ؟
 5-16اول لشيتیاو،باب،15آیه  28خایگاه هغیر سا دس ايتهای هضاسه تىضیر هی دهذ :آیا او
 -1بضسگتش اص خذا
 -2بشابش با خذا
 -3کن تش اص خذا

خىاهذ بىد.

 6-16هغیر گفت ":هى و پذس یک هغتین" (یىزًا،باب،10آیه ) 30اص آيدایی که خذا همیؾه اص هغیر بضسگتش اعت پظ آيها چگىيه یک هغتًذ؟
 7-16هکاؽفه ،باب،13آیه  8دس هىسد بشۀ کؾته ؽذه دس صهاو پیذایؼ ديیا عخى هی گىیذ.
 -1آو بشه چه کغی اعت؟
ً
 -2زذودا او چه صهايی هشد؟
 -3هًظىس آیه اص گفتى ایًکه او اص صهاو پیذایؼ ديیا هشد چیغت؟
8-16
 -1هًظىس اص رات ايغايی چیغت؟
 -2رات خذا چگىيه با ها هتفاوت اعت؟
 -3آیا گًاه کشدو لبل اص به فلیب کؾايذه ؽذو بشای هغیر اهکاو پزیش بىد؟

درش  : 17زيدگی هسیخ
 1-17الف .آیا هغیر دس صهاو ػهذ ػتیك صيذه بىد؟
 1-17ب.آیا یک لذست ؽشوس دس بیاباو با هغیر عخى هی گفت ؟
اگش خىاب ؽما به لغمت دوم يه اعت ،تىضیر دهیذ که چه اتفالی افتاد ؟
 2-17دس هىػظه باالی کىه هغیر دس هىسد خمالت صیش چه آهىخت .هی تىايیذ به هتی هشاخؼه کًیذ.
 -1دلیل ايدام دادو کاسهای يیکى (باب،5آیه)16
 -2ؽهىت (باب،5آیه 27و )28
 -3دؽمًاو ها (باب،5آیه43تا)48
 -4فذله دادو (باب،6آیه  1تا )4
 -5هال و ثشوت (باب،6آیه  19تا )21
 -6خذهت به دو اس باب (باب،6آیه)24
 -7غقه خىسدو و ههمتشیى چیض دس صيذگی (باب،6آیه 25تا )34
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 -8لضاوت دیگشاو(باب،7آیه 1تا)5
 -9هؼلمیى(ايبیا) دسوغیى (باب،7آیه  15تا )23
 3-17اص سوػ صيذگی هغیر چه بایذ بیاهىصین؟

درش  : 18هرگ هسیخ
 1-18دسعتی یا يادسعتی خمالت صیش سا هؾخـ کًیذ:
 -1او اص تىلذ رات خذایی داؽت
 -2او هشد چىو رات فايی آدم سا به اسث داؽت
 -3او اکًىو رات ايغايی داسد
 -4او غیش یهىدی بىد
 -5او به اساده خىد سيح فلیب سا بشای ها تسمل کشد
 -6او با لشبايی کشدو خىد بخؾؼ گًاهاو سا بشای ها اهکاو پزیش کشد
 -7هن اکًىو گًاه کشدو بشای او غیش همکى اعت
 -8او لشبايی بىد بشای خؾًىد کشدو خذای خؾمگیى
 -9او دس يبشد با گًاه پیشوص ؽذ
 -10او تًها گًاه کغايی سا اص بیى هی بشد که تىبه کشده ،تؼمیذ گشفته و عخت هی کىؽًذ که او سا پیشوی کًًذ.
 2-18چشا عشاو یهىدی هی خىاعتًذ که هغیر سا به هشگ بکؾايًذ.
 3-18دوم لشيتیاو،باب،5آیه 15بشای ؽما به چه هؼًاعت؟
 4-18لشبايی ؽذو هغیر فافله بیى خذا و ايغاو سا که تىعظ گًاه ایداد ؽذه بىد سا اص بیى بشد.کالم کتاب همذط دس ایى باسه چیغت؟

درش  : 19رستاخیس و عروج عیسی هسیخ به آسماو
 1-19چه کغی هغیر سا اص هشدگاو بشخیضايیذ؟
 2-19هغیر پظ اص هشگؼ به خایگاه پش ؽکىهی تشفیغ یافت ،او هن اکًىو کداعت؟
 3-19الف .آیا صهايی که هغیر اص هشدگاو بشخیضايذه ؽذ خغن داؽت؟
 3-19ب .آیا صهايی که به صهیى باص هیگشدد يیض خغن داسد؟
 4-19اول لشيتیاو،باب،15آیه 51هی گىیذ" همه يخىاهین خىابیذ لیکى همه ّ
هتبذل خىاهین ؽذ"
 -1ایى به چه هؼًاعت؟
 -2هشبىط به چه کغايی هی ؽىد ؟
 -3چه صهايی اتفاق هی افتذ؟
 5-19هغیر به خاعش رات اعايی خىد هشد،چشا بایذ اص هشدگاو بشخیضايذه هی ؽذ؟

درش  : 21روح القدش
 1-20خاهای خالی سا پش کًیذ ،همکى اعت دس بؼضی هىاسد به بیؾتش اص یک کلمه يیاص داؽته باؽیذ.
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ؽبر همذط به  .............المذط يیض هؼشوف اعت.ایى  ........خذاعت.خذا اص سوذ خىد اعتفاده کشد تا آعماو ها و صهیى سا  . ....................خذا اص سوذ
خىد اعتفاده کشد تا رهى کغايی سا که کتاب همذط سا يىؽتًذ هذایت کًذ.ایى اهش به اعن  ...............ؽًاخته هی ؽىد .هغیر با لذست سوذ المذط بش ...........
به ديیا اهذ  .سوذ المذط دس صهاو  ..............به او داده ؽذ .هغیر اص ایى لذست بشای اخشای  ...............اعتفاده کشد ............ .تغلی دهًذه بىد و آهذ تا
 ....................تذسیظ کًذ و تمام کاسها و گفته های هغیر دس عىل صيذگیؼ بش سوی صهیى بیاد آيها آوسد.ها دس هىسد داده ؽذو سوذ المذط به سعىالو دس اػمال
باب  ..........هی خىايین .سوذ المذط صهايی به آياو داده ؽذ که ػیغی هغیر به  ...............ػشوج کشده بىد.
 2-20آیا سوذ المذط یک فشد اعت؟
 3-20تىضیر دهیذ که چشا خىايذو فسف ساهی اعت که ها هی تىايین اص عشیك آو سوذ المذط سا دسیافت کًین.
 4-20آیا اػتماد داسیذ که سوذ المذط بش صيذگی ؽما تاثیش گزاؽته اعت ؟ اگش خىابتاو هثبت اعت چگىيه؟
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